ALLROUND FLOORMANAGER F&B (M/V)
fulltime, 38 uur
Wat ga je doen?
Als floormanager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen onze
verschillende horeca concepten. Jouw focus ligt op het aansturen van het team om zo de
service en kwaliteit te waarborgen waar wij als bedrijf naar streven. Samen met de rest van
het team is het doel om gasten de deur uit te laten gaan met een onvergetelijke ervaring. Dit
geldt zowel voor het ontbijt, de lunch, het diner en de borrelmomenten. Samen met de
andere floormanagers ontwikkel je jezelf en het team steeds meer om het serviceniveau en
de beleving van de gasten naar een hoger level te brengen. Je hebt een passie voor de
horeca, dit blijkt uit de energie die je krijgt van het werken met gasten en collega’s. Je bent
een enthousiaste en gedreven teamspeler met ervaring in de horeca. Wij zijn niet opzoek
naar iemand die alles al weet en kan, als je maar gedreven bent om te leren. Daarnaast ben
je scherp op commerciële kansen om de gestelde targets te behalen.
Welke horecaconcepten hebben wij?
Mercure Hotel Tilburg Centrum
Ontbijtrestaurant
Iedere ochtend staat er een gemotiveerd team klaar om onze gasten te ontvangen. Een
goed begin van de dag is het halve werk! Met ons uitgebreide ontbijtbuffet hebben gasten
een ruime keuze.
Banqueting
Hotel Mercure Tilburg Centrum en Hotel ibis Tilburg beschikken over 8 zalen welke
voornamelijk gebruikt worden door bedrijven welke hier hun vergaderingen faciliteren.
Grand Café Puur
Grand Café Puur staat voor puur genieten op ieder moment van de dag. Of het nou bij een
spontane borrel is, tijdens een van onze High Tea’s of voor een gezellig diner. Bij Grand
Café Puur ben je daarvoor op de juiste plek.
CitySauna
Dit is de plek waar zowel onze hotelgasten als gasten van buitenaf volledig tot rust kunnen
komen. Van een volledig verzorgde wellness- ervaring, tot een heerlijke lunch of diner.
Restaurant Taste!
Eten bij Restaurant Taste! is een beleving in een intieme en ontspannen omgeving. Verfijnde
gerechten in combinatie met bijpassende wijnen. Naast culinaire gastvrijheid is een optimale
smaakbeleving gegarandeerd.

ibis Tilburg
Dit veelzijdige hotel aan de rand van de stad biedt elke gast optimaal comfort. In het
sfeervolle restaurant kunnen de gasten genieten van ontbijt, lunch, borrel en diner.
Gemoedelijkheid en het huiskamer gevoel staat bij Ibis hoog in het vaandel.
Wat bieden we?
-

Een vast salaris, wat op basis van jouw ervaring in overleg wordt afgesproken.
Werktijden en dagen in overleg.
Een hecht, jong en gezellig team binnen een dynamische organisatie waarin ruime
opleidingsmogelijkheden en kansen zijn.
Je wordt meegenomen in een leiderschapstraject waarin je word opgeleid tot een
volgende stap.
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Gratis sporten bij Basic Fit.
Korting op slapen, eten en drinken in alle Accorhotels wereldwijd.
Gratis parkeergelegenheid tijdens werktijd in Parkeergarage Heuvelpoort.

Solliciteer!
Ga jij de harten van onze gasten sneller laten kloppen? Mail dan je motivatie en CV naar
personeelszaken@heuvelpoort.nl

